
PRATS DE MOLLÓ  

LA PRESTA 
Al cor de les muralles del Castell de la Guàrdia, tres homes, vestits d’una pell 
d’ovella, es cobreixen la cara i els braços d’una barreja d’oli i de sutge. Acom-
panyats dels llurs caçadors, els óssos baixen dins el poble i mascaren de llur 
petjada tots els qui trobararan en el seu camí, amb una preferència natural per 
les senyoretes. Al final de tarda, els barbers, vestits de blanc, encadenaran els 
óssos al preu d’una lluita ferotge, afaitant-los a continuació per tal de donar 
aspecte humà a aquestes bèsties salvatges, simbols de les creences i llegen-
des pirinenques. 
Sutge, oli i suor, esparracant o mossegant tot en el llur passatge, els tres últims 
óssos del Costabona baixaran dins el poble. Cadascú tindrà la petge de la 
bèstia sobre la cara i la d’una de les tradicions de carnestoltes més autèntica. 
Exposició fotografies « Les tres festes de l’ós del Vallespir » 
 

EL PROGRAMA 
Dissabte 26 de febrer 
11h00   Desfilada de carnaval 
12h00  Elecció dels óssos juvenils pels óssos grans 
17h00  Conferència  de Robert Bosch “El ós del Vallespir” (ajuntament)  
            Una banda animarà els carrers del poble fins a la tarda 
 
Diumenge 27 de febrer 
10h00  Arribada del carnaval 
11h00  Contrapàs I sardanes (Plaça Josep de la Trinxeria) 
13h00  Animació amb una banda 
15h00  Gran caça de l’ós 
17h00  Afaitada de l’ós (Plaça del Firal) 
18h00 Sardanes (Plaça d’armes) 
22h00  Gran ball 
 
Dilluns 28 de febrer 
10h00  Mascarada pels carrers del poble 
11h00  Sardanes (Plaça d’armes) 
15h00   Encadenat pels carrers del poble 
16h00  Corrida 
16h30  Ball de la Post i ball de Correr 
18h00  Sardanes (Plaça Josep de la Trinxeria) 
22h00  Ball de disfresses i « Escala » 
 
Dimarts 1 er de març 
11h00  Sardanes (Plaça Josep de la Trinxeria) 
15h00   Ball de disfresses infantil 
18h00   Sardanes (Plaça d’armes) 
22h00  Gran ball de cloenda 
00h00   Tio-Tio 
01h30  Incineració de Carnaval 
 
Dimecres 2 de març 
 Diada de l’ós infantil  
11h00  Aplegament al Firal 
13h30  Cita a la torra quadrada 
14h30  Caça de l’ós juvenil 
16h00   Afaitada i espertinar 
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